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Geachte heer Strik,  
 
 
In het overleg, voorafgaand aan de komende CAO-onderhandelingen, hebben partijen 
gesproken omtrent het gewenste karakter van de af te sluiten CAO. Duidelijk is dat op 
het terrein van (het toezicht op) pensioenen nog niet de gewenste duidelijkheid op tafel 
ligt als het gaat om de effecten op de bestaande regelingen. 
 
Partijen hebben dan ook terecht geconstateerd dat het verstandig is eenjarige afspraken 
te maken ten aanzien van de CAO. In dit licht bezien treft u bijgaand de voorstellenbrief 
aan van de kant van de VHP Akzo Nobel. 
 
 
Wij vertrouwen er op dat wij door middel van constructieve onderhandelingen tot nieuwe 
afspraken kunnen komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
C.A. van Loon,     H.M.G. Brouns, 
Adviseur/bestuurder     Voorzitter VHP AkzoNobel  
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Voorstellen 
 

1. Looptijd 
De VHP AkzoNobel stelt een looptijd voor van 1 jaar, gezien de huidige onzekere 
economische situatie alsmede onzekerheid omtrent de door de regering in te 
voeren maatregelen m.b.t. pensioenregelingen.  
 

2. Loonstijging 
De VHP Akzo Nobel stelt een loonstijging voor van 2,5%. De jaarrekening van 
AkzoNobel vertoont een duidelijk financieel herstel. Wij achten ruimte aanwezig 
tot een beperkte reële loonstijging bij een verwachte inflatie van ongeveer 1,5 – 
1,6 %. De VHP Akzo Nobel streeft nog steeds naar een arbeidsvoorwaardelijke 
eenheid binnen AkzoNobel Nederland. Wij achten dan ook geen redenen meer 
aanwezig om de toegepaste korting binnen DECO te handhaven. 
 

3. Aanpassing Witteveenkader 
Als gevolg van de toekomstige beperking van het fiscaal maximaal toegestane 
opbouwpercentage t.b.v. het ouderdomspensioen zullen we ook komend jaar 
komen te spreken over de pensioenregelingen binnen AkzoNobel. Ondanks het 
feit dat het Financieel Toetsingskader nog steeds op zich laat wachten wensen 
we al wel een start te maken met de discussie. Voor ons blijft de huidige 
pensioenambitie (70% van het laatstverdiende inkomen is een fatsoenlijk 
pensioeninkomen) uitgangspunt van de te maken afspraken. Zolang geen nieuwe 
afspraken worden gemaakt gaan we er van uit dat de huidige beschikbare premie 
ten behoeve van de individuele medewerker beschikbaar blijft, al dan niet deels 
onderhevig aan belasting. Voor ons is al wel duidelijk dat met de invoering van 
een bovengrens van  €100.000,- de toegevoegde waarde van een BP-regeling 
binnen een collectieve BP-afspraak nog verder onder druk komt te staan. Het zal 
duidelijk zijn dat we nastreven de ML-regeling op te trekken naar die grens. 
 

4. CAO a la Carte 
De VHP Akzo Nobel stelt voor het maximum aan uit te betalen verlofdagen te 
laten vervallen. 
 

5. Beoordelingsprocedure  
Afgelopen jaar zijn wij herhaaldelijk geconfronteerd met beoordelingszaken 
waarbij leidinggevenden, zonder dat daar op een procedureel aanvaardbare wijze 
tijdig voor is gewaarschuwd, het oordeel “onvoldoende” uitspraken. Integriteit 
achten wij, binnen de beoordelingsprocedure van groot belang, wil het oordeel 
van leidinggevenden draagvlak behouden binnen de organisatie. Als AkzoNobel, 
naar aanleiding van een uitspraak van de CEO daaromtrent, strenger zou willen 
beoordelen dan dient dit tot uiting te komen in het met de medewerker 
overeenkomen van meer ambitieuze doelstellingen aan het begin van het proces. 
Tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen is onzes inziens in strijd met de 
company-rules. In het verleden hebben we al eens aangedrongen op het 
invoeren van een onafhankelijke beroepsprocedure ten aanzien van het 
beoordelen. Destijds is verwezen naar de z.g. speakup procedure. Nog afgezien 
van het feit dat deze procedure geen (rechtspositionele) status heeft, hebben we 
niet de indruk dat deze procedure, en de daarbij betrokken functionarissen, zich 
leent voor het behandelen van beoordelingsgeschillen.  



Wij stellen dan ook opnieuw voor om ten aanzien van de beoordelingsprocedure 
een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen die geschillen behandelt, voor 
het geval overleg met de naast hogere leidinggevende niet tot een bevredigend 
resultaat leidt. 
 

6. MM5/6 
Naar aanleiding van ons voornemen om met betrekking tot het aanbieden van 
individuele contracten aan functiehouders in de schalen 60 en 61, naar de rechter 
te stappen hebben AkzoNobel en de VHP Akzo Nobel diverse malen overleg 
gepleegd of er een minnelijke regeling te bereiken viel. Het zou goed zijn een 
akkoord over deze slepende kwestie in het kader van de CAO voor het Hoger 
Personeel nader tot een oplossing te brengen.  
 

7. Tekstuele aanpassingen 
Afgelopen periode hebben we moeten vaststellen dat de melding conform de 
CAO van reorganisaties door de verschillende bedrijfsonderdelen aan de 
vakorganisaties niet (meer) functioneert. Wij stellen voor de tekst in 
overeenstemming te brengen met de praktijk nl dat HR verantwoordelijk is voor 
het tijdig melden van organisatiewijzigingen en de gevolgen daarvan voor de 
personeelsomvang aan de vakorganisaties. 
 

Wij behouden ons het recht voor gedurende de onderhandelingen voorstellen in te 
trekken of te amenderen dan wel nieuwe voorstellen in te dienen. 
 
 
 
 
 
Culemborg, 26 mei 2014 
 
 


